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tem, že je stále bez chlapa? Celkem jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný hudební festival...
hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey a další
režie: Sharon Maguire | mládeži do 15 let nepřístupné | 123 min.

pokraji globální války, Banksová se pokouší najít odpovědi. Ovšem domluvit se musí i lidstvo samo mezi sebou...
hrají: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker a další
režie: Denis Villeneuve | pro děti do 12 let nevhodné | 117 min.

úterý 8. 11. – 19.30 hodin

úterý 22. 11. – 19.30 hodin

DOBRÉ KINO

90,-

MONSIEUR CHOCOLAT (FRA 2016)
Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Vystupoval společně s ostříleným kolegou
Footitem a toto na první pohled nepravděpodobné duo si
na počátku 20. století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové předsudky připravily Padillovi víc překážek,
než s kolika počítal…
hrají: Omar Sy, James Thierrée, Clotilde Hesme a další
režie: Roschdy Zem | pro děti do 12 let nevhodné | 119 min.

pátek 11. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

POHÁDKY PRO EMU (ČR 2016)
Petr Miller pracuje již řadu let v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života jednoho dne přeruší podivný telefonát
z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ale Petr nemá děti a ani netouží je mít! Přesto
nedokáže nad situací jen tak mávnout rukou. Co když je
Ema opravdu jeho dcera?
hrají: Anna Geislerová, Ondřej Vetchý, Ema Švábenská a další
režie: Rudolf Havlík | 112 min.
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sobota 12. 11. – 15.00 hodin

železný Brod

DĚTSKÉ KINO

Pásmo animovaných filmů Břetislava Pojara (Pojďte, pane,
budeme si hrát, Zahrada a Dášeňka). Nyní představujeme pět
filmů, na nichž se podílel v posledních letech svého života.
68 min.
100,-

AMERICAN HONEY (usa 2016)
Dokonalá generační výpověď lidí, kteří právě teď stojí na
prahu dospělosti a nevědí, jak ho překročit. American
Honey je film, který budete emočně prožívat v závislosti
na vašem datu narození. Zaručeně vás ale nenechá lhostejnými, stejně jako členy poroty na letošním festivalu
v Cannes, kteří mu udělili zvláštní cenu.
hrají: Sasha Lane, Shia LaBeouf, Kiley Keough a další
režie: Andrea Arnold | mládeži do 15 let nepřístupné | 163 min.

pátek 4. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

120,-

TENKRÁT V RÁJI (ČR, sr 2016)
Příběh letce, boxera a horolezce Josky Smitky, který se
s životem pral stejně, jako s do té doby nepřekonanými strmými stěnami pískovcových věží Českého ráje. Byl nejen
vrcholovým sportovcem, ale také přesvědčeným antifašistou. Láska ke skalám, přátelství kamarádů a vyvolená
žena mu dávaly sílu překonávat překážky, které mu připravil osud.
hrají: Vavřinec Hradílek, Vica Kerekeš, Petr Šmíd a další
režie: Lordan Zafranovič, Peter Pálka, Daniel Krzywoň | 99 min.

sobota 5. 11. – 15.00 hodin
DĚTSKÉ KINO

120,-

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze
všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost
na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být
šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku!
92 min.

sobota 5. 11. – 19.30 hodin
120,-

DOCTOR STRANGE (usa 2016)
Dr. Stephenu Strangovi život změnila autonehoda, která
mu znemožnila používat ruce. Když ho tradiční medicína zklame, je nucen hledat uzdravení jinde. Kamar-Taj ale
není jen chrámem uzdravení a zanedlouho si musí Strange – vybavený novými magickými schopnostmi – vybrat,
zda se vrátí k původnímu životu, anebo bude bránit svět
jako nejmocnější kouzelník ve vesmíru.
hrají: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams
režie: Scott Derrickson | pro děti do 12 let nevhodné
film v českém znění | 115 min.

úterý 8. 11. – 10.30 hodin
SENIORSKÉ KINO

PREMIÉROVÉ KINO

110,-

EGON SCHIELE (AUT, LU 2016)
Malíř a grafik Egon Schiele byl jedním z nejprovokativnějších vídeňských umělců začátku 20. století. Doby, během
níž se pomalu a téměř nepozorovaně chýlila ke konci jedna velká dějinná éra. Doby, kdy byli lidé poprvé vystaveni
troufalé tvorbě expresionistů a kubistů a kdy do veřejného prostoru vstoupila erotika.
hrají: Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner a další
režie: Dieter Berner | mládeži do 15 let nepřístupné | 109 min.

úterý 15. 11. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

90,-

MUŽ JMÉNEM OVE (SWE 2015)
Devětapadesátiletý Ove je umíněný a svárlivý muž, který
věčně terorizuje své okolí, dokud mu do života nevstoupí rodina imigrantů. Dojemná tragikomedie o stárnutí je
filmovou adaptací stejnojmenného knižního bestselleru
švédského spisovatele Fredrika Backmana.
hrají: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg a další
režie: Hannes Holm | pro děti do 12 let nevhodné | 116 min.

50,-

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
(gb, fra, usa 2016)
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo.
Bridget Jonesová je stále bez chlapa, přesto tím hlavním
malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková
věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť
když naprosto netuší, s kým počala. Jak se to rýmuje s fak-

PREMIÉROVÉ KINO

110,-

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ
HRDINY (USA, AUS 2015)

sobota 19. 11. – 15.00 hodin
120,-

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA
A KDE JE NAJÍT (USA 2016)

PREMIÉROVÉ KINO

110,-

NOČNÍ ZVÍŘATA (USA 2016)
Noci chronických nespavců bývají osamělé, temné
a nekonečně dlouhé. O jednom takovém vznikl tento výjimečný film, který je šokující, krutý a velmi intenzívní.
Zkoumá onu tenkou a neviditelnou hranici, jež vede mezi
láskou a nenávistí, po které občas přecházíme všichni,
a dělá to tak, až z toho mrazí v zádech.
hrají: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon a další
režie: Tom Ford | mládeži do 15 let nepřístupné | 115 min.

sobota 26. 11. – 15.00 hodin
120,-

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA
O KONCI SVĚTA (USA 2016)
Nebojácná dívka Vaiana se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou potkává kdysi mocného poloboha Mauiho, který jí pomůže stát se zkušenou
mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán a zažívají
úžasná dobrodružství, aby na konci cesty Vaiana splnila
úkol svých předků.
režie: Ron Clemens a John Musker | film v českém znění | 103 min.

sobota 26. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

110,-

AMERICKÁ IDYLA (USA 2016)
Seymour Levov a jeho rodina žijí dokonalý život. Jenže
pomalu končí 60. léta a jejich dcera se k překvapení rodičů stává zarputilou politickou aktivistkou, bojující proti vietnamské válce. Poté, co se zapojí do realizace bombového atentátu, představa trvalého rodinného štěstí je
v troskách. V jediném okamžiku je Seymour vytržen ze
svého krásného snu.
hrají: Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning
režie: Ewan McGregor | mládeži do 15 let nepřístupné | 126 min.

pondělí 28. 11. – 18.00 hodin
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
vstupné dobrovolné
Cestopisná přednáška Jaroslava Bernta z Loužnice o plavbě kolem světa lodí Sayonara. Na cestě, která trvala 3 roky
a 45 dnů, uplul 36 478 mil a navštívil 28 států.

DOBRÉ KINO

90,-

JE TO JEN KONEC SVĚTA
(CAN, FRA 2016)
Mladý úspěšný dramatik se po letech prožitých ve velkoměstě vrací domů za rodinou, aby oznámil svou blížící se
smrt. Svět kosmopolitního muže je však členům rodiny příliš vzdálený a nepředstavitelný, než aby mohlo dojít ke smíření a naplňujícímu prožití posledních společných chvil.
Snímek si z festivalu v Cannes odnesl Velkou cenu poroty.
hrají: Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard a další
režie: Xavier Dolan | pro děti do 12 let nevhodné | 97 min.

středa 30. 11. – 19.30 hodin

Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným
kufříkem. Co se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata uniknou z kufříku?
J. K. Rowlingová nás zve do nové epochy kouzelnického světa!
hrají: Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman
režie: David Yates | film v českém znění | 133 min.

sobota 19. 11. – 19.30 hodin
PREMIÉROVÉ KINO

pátek 25. 11. – 19.30 hodin

úterý 29. 11. – 19.30 hodin

Krátce poté, co Japonci zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil
se tehdy třiadvacetiletý Desmond Doss, tak jako mnoho
jiných mladíků, do služby vlasti. Z hloubi svého přesvědčení však odmítal nosit zbraň a zabíjet. Stal se zdravotníkem 307. pěšího pluku 77. pěší divize a brzy i opravdovým
hrdinou... Film podle skutečných událostí.
hrají: Andrew Garfield, Sam Worthington, Vince Vaughn
režie: Mel Gibson | pro děti do 12 let nevhodné | S131 min.

DĚTSKÉ KINO

Dvanáctiletý Samuel žije na ostrově ve Středozemním
moři, daleko od pevniny. Ale jeho domov není jako jiné
ostrovy. Už léta je to cílová stanice pro muže, ženy a děti,
kteří se snaží dostat z Afriky na plavidlech, která jsou příliš malá a sešlá. Tím ostrovem je Lampedusa... Vítězný
film Berlinale 2016.
hrají: Samuele Pucillo, Mattias Cucina, Samuele Caruana
režie: Gianfranco Rosi | mládeži do 15 let nepřístupné | 108 min.

NA JACHTĚ KOLEM SVĚTA

pátek 18. 11. – 19.30 hodin

TROLLOVÉ (USA 2016)

PREMIÉROVÉ KINO

sobota 12. 11. – 19.30 hodin

100,-

FUOCOAMMARE: POŽÁR NA
MOŘI (ITA, FRA 2015)

DĚTSKÉ KINO

POJAR DĚTEM

úterý 1. 11. – 19.30 hodin
DOBRÉ KINO

80,-

DOBRÉ KINO

120,-

PŘÍCHOZÍ (USA 2016)
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě,
dojde k sestavení elitního týmu v čele s odbornicí na
lingvistiku Louise Banksovou s cílem zjistit, jaké mají
mimozemšťané úmysly. Zatímco celé lidstvo balancuje na

STUDENTSKÉ KINO

50,-

ATTILA MARCEL (fra 2013)
Paul je plachý pianista, který nikdy nepromluvil a od smrti svých rodičů ani nikdy neudělal nic jiného, než co mu
naplánovaly jeho dvě rázné tetičky. Až jednou se ocitne
v bytě své sousedky a díky ní objeví kouzlo „bylinných“
čajů s příchutí LSD. S jejich pomocí by konečně mohl najít
cestu ke své minulosti...
hrají: Guillaume Gouix, Anne Le Ny, Bernadette Lafont a další
režie: Sylvain Chomet | pro děti do 12 let nevhodné | 102 min.

Více na www.kinobrod.cz.

